
گفت وگو با محمدباقر کالهی اهری؛

زندگی شکوهی در شعر حل شده بود

محمد بهبودی نیا

زنده یاد شکوهی یک سال از من بزرگ تر بود. در دبیرستانی در خیابان جنت درس 

می خواندم و با دوستان شاعری در آن زمان آشنا شدم و رس از قهوه خانه »داش آقا« درآوردیم. 

با زنده یاد شکوهی در این محل آشنا شدم. اواخر دهۀ چهل بود و دوم دبیرستان بودم.

ایشان به همراه تعدادی از دوستان شان از جمله طه و عال حجازی، آقای گوهری، آقای 

علی مغانی )که غزل های خوبی داشت( به قهوه خانه می آمدند. این ها دوستانی بودند که 

یکدیگر را به عنوان شاعر پذیرفته بودند. شعر آقای شکوهی در آن زمان هم هامن قالب 

غزل بود.

من در کنار شعر کالسیک در آن زمان شعر نیامیی هم کار می کردم که چندان مورد 

استقبال و قبول شاعران آن زمان نبود و درواقع به دنبال مسیر جدیدی در برگه های جدید 

شعر بودم.

بعد از آشنایی با غالمرضا شکوهی در کافۀ داش آقا، گاهی آقای شکوهی را در انجمن های 

مختلف می دیدم از جمله جلسه ای که شخصی به نام اصغرپور رسابی در بعدازظهرهای 

جمعه در منزل شخصی اش برگزار می کرد و همین دیدارها باب آشنایی بنده با ایشان بود.

 آقای شکوهی جزو کسانی بودند که از هامن زمان نوجوانی شعر را جدی گرفتند و در 

طی این سال ها تالش و پشتکار ایشان ادامه داشت و خوی شاعری همواره در این سال ها 

با ایشان همراه بود.

* شعر شکوهی در گذر زمان
گرچه همه جا خراسان و مشهد را با شعرهای استخوان دار و قابل احرتام می شناسند، باید 

به این نکته نیز توجه داشت که این موضوع یک آسیب هم دارد. گاهی با کمی غفلت شاعر 

را در چرخۀ خود می چرخاند و گاهی افراد را به استادان شعرهای انجمنی تبدیل می کند که 



تبدیل شدن به استاد انجمنی هم جنبه ای مثبت و منفی زیادی دارد. وقتی 

یک شاعر به شاعر انجمنی تبدیل می شود باید به ناچار شعرهای انجمنی 

برساید که این موضوع نیز دارای جنبه های مثبت و منفی زیادی است. 

جنبۀ مثبت آن حفظ موازین است و جنبه منفی آن مبتالشدن شعر به  

نوعی ایستایی و مقاومت در برابر تغییرات را هم در کنار خودش دارد و 

خیلی کم اتفاق می افتد که یک نفر بتواند از این مهلکه جان سامل به دربربد 

و به یک نوع دستاورد تحول پذیر دست یابد.

در نهایت دوستانی که به آن حالت انجمنی و فاخر شعر مشهد چنگ 

زدند شعرشان کمرت به تکامل رسید ولی مزیت آقای شکوهی این بود که در 

عین اینکه به آن انجمن ها رفت وآمد داشت تجربه های بیرون از انجمن ها 

را هم دنبال می کردند.

* نکته سنجی در ایجاد تغییرات زبانی در شعر
به لحاظ سن و سال هم که نگاه کنیم دهۀ 4۰ را می توان دهۀ تحول در 

شعر فارسی نامید که جزو دهه های طالیی شعر است. کسی که در آن دهه 

ذوق آزمایی کرده باشد منی تواند به جریان محفلی شعر تن دهد و حتامً 

سعی می کند که بیرون از قواعد انجمن ها مسیر شعر را دنبال کند. شعر در 

دهۀ 5۰ دچار دگردیسی بزرگی شد و در قالب های کالسیک هم اتفاق های 

مختلفی روی داد که موجب ظهور بزرگانی در عرصه کالسیک از جمله 

حسین منزوی و استاد شهریار شد که غزل را به سمتی دیگر بردند؛ یعنی 

در عین سادگی، موضوعات روز هم در آن مطرح می شد و این تغییرات در 

شعر ملک الشعرای بهار هم به چشم می خورد.

استاد  آوردند؛  ترانه رسایی روی  به  از شاعران  رادیو بسیاری  با ورود 

شکوهی هم همراه با این جریانات تجربیات خود را به روز می کرد.

شاید موضوعی که بازخورد زیادی در شعر ایشان داشت، آموزگار بودن 

ایشان بود که تأثیر زیادی در شعر ایشان داشت. آقای شکوهی وقتی رس 

کالس ها می دیدند نسلی که او در حال تدریس به آنهاست با ادبیات و زبان 

جاری درآن شعرها ارتباط برقرار منی کند، به فکر فرومی رفت تا تغییراتی در 

شعر خودش ایجاد کند تا دچار این آسیب نشود.

وقتی کسی این تجربه را در برخورد با مخاطب به صورت مستقیم 

می بیند، تأثیر زیادی در شعر او دارد.

* شعر شکوهی حاصل تنهایی های اوست
شکوهی به عنوان کسی که صنایع ادبی را تدریس می کرد، تسلط کاملی 

بر این صنایع و نوع کاربرد آن در شعر داشت. شعرهایی هست که بعد 

از بارها خواندن، تازه متوجه صنعت ادبی آن می شویم و شاعرانی هستند 

که در شعر حل  شده اند و مترکز کاملی روی شعر دارند و شعر و صنایع 

ادبی و متام متعلقات شعر مانند مومی در دست ایشان است. شعری که 

کسل منی کند و مخاطب را به دنبال خود می کشد شعر شکوهی از این 

جنس است. 

ما به آثار شاعران قدیم که دقیق شویم متوجه این موضوع می شویم 

که هیچ کدام از شاعران برجسته پرورش یافتۀ انجمن خاصی نبوده اند و هر 

شعری که ماندگار شده حاصل تنهایی های فراوان یک شاعر است که در 

سبک شناسی شعر شکوهی هم با این موضوع روبه رو هستیم.

استاد شکوهی با وجود اینکه در مشهد زندگی می کرد و مشهد آن زمان 

یک شهر سنتی در شعر بود، مقهور آن سنت ها نشد و توانست خودش را 

در شعر تثبیت کند.




